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 دیوان

 "هروی رشیزیعبدهللا شهاب ت  "

۲۴۱  

لح    نامه دم 

 ــ۷ـ1ــ

 خویش پدر   ۀدختر به خان رفتن  
 زد شویاز ن ،تـدر رفـــیش پــبه پ      روی دل و خسته پاره غمگینسک  چو 

2پانچهت      رداک کــقبا چ1 ،ضیحتـدر زان فپ
 اک کردـخ ه سربه رخ زد ب 

 است ائیهرج ازین شوم   ،نکه بر م ی است     آه این چه رسوائ :گفت همی

 ر سنگزی ،انـــهسزد گـــر کنیدم ن گ     به نن ،م بدل شدـــامکه ن ،اــدریغ

 بیرون کنم ،ی از گردن این طوقـک   کنــــون ایــن بـال را چه افسون کنم     

 روشندۀ هــــرزه گردـــف سک  ه ای ک رد     م :تـفازآن پس به دختر چنین گ

 نهمه نان م ،اداــر بـــــــــرا زهـــت  ردی تو با جان من    چه بود اینکه کــ

                                                 
1
 "یخن پاره کردن"و " گریبان دریدن"؛ یعنی "قبا چاک کردن"ــ  
 
 !!!آمده است، که غلط است و تصحیح گردید" طپانچه"در هیئت  در اصل دیوان". سیلی"کلمۀ ترکی ست و در معنای " تپانچه"ــ  
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 یل ساختـــــــــــــفع  ندل آزرده و  م   ی     ــل ساختــــــــردم خجمـرا پیش م

 راه افگنمــــارــــــو یـــا کشته در چ م     اه افگنــبه چ و سرگینــــرا همچـت

 قرارــبی ،از راـد خبـ  دیـــدنــــ چــــو رخوار     یــکوی زنـــــی چند کــــدبانـ

 ؟یستو مویت ز چ یشر همان کندن      ؟یستی و هویت ز چبگفتند کاین ها

 در ،اشــــه ـراچنین ماجـــ ه دختر بود     ــانــه در خـک ،کسی را

 ودب سر 

 ــزیرـرا نبــاشد گــ سک   ،رکیکه از  یر     و پ ای مرد هوشیار !انـــــی توند

 ستر  اند د  کـــی بم ،به شهری چنین ست     چ   شوخ و ازه و دخــترــــت سک  

 ار داریم یادبسی هونـــــــــکــــزین گ شاد     این در ک ،وــک بر تـــتنها فل نه

 شکستهم دره قفلش ب ،که در خانه ــم و مست     ـبسی دخــــتر شوخ دیدیـ

 اهبند و زندان و چ درخـــور ،تـوئی اه     دارد گنتر نـــــــار دخــــــــدین کب

 امگوشه در خاص و عنظر کرد هر بام     ه آمد ب تر برـکه دخ ،دیچــــو دی

 منسان چـه ب ،ش ســبزه ور شدسک   رهن     از پیـ ،عیــــان شد دو پستـانش

 ـیـر رهتنه و شـــه امروز ازین فک ی     ر دهـــــــــبه شوه ،ببایست او را

یـــه اکک      ج و درداره این رنندارد جـز این چ و   مردپیــش آن نیک ،نون ر 

 ده خونبه پیشش فــــرو باری از دی به پند و فسون      ،شاییزبــــان بــرگـ

 او ت  در پش ،ارر بندی آن بــــــــگم او      م در مشـت  سیـ ۀدرــــــــــــنهی ب  

 دانه مانـــبیگ ،هکس ازین خــان ههم اند     خانه م در ،ترنه ترا دخــــــوگـ

ـان  ـــــخـــ بیـــامد بر   از     ب ،ـــان لحــظه خبــــاز بیچارههم
 
 رازـردنفــــگـ 

 اکدنی دردنــــــــــالیـن ،ــدـــــبنــالی اک     به خ ،ز بنهاد پیششــــــجسر ع  

 زرد روی ،ران پیش مـردم مــــمکـ مرد     ـرور نیککــای س :تـنین گـــفچ

 رونآمــد ب ،ـــرابـاتــز کــــوی خـ دون      ت  زش که این قحبۀ ،ن دانناچـ

 ولقب ردیــکــ ،ر کنیزیشـــــــهز ب رسول      رع  ه دادی به شــوبـتواش تــ

 راردن بگـیزر منت گـــــــبه ،نز م یر     گـادن بگـ که از بهر   ،ویمــــــــنگ

 وسه دادپیشش زمین ب ،بارهــرـــدگـ  اد    به پیشش نه ،ـدرۀ زرـــــپس آن ب  

 شیدک دم در ،ـدیشهــــزمــانی ز انـــ د     بدی ،ون بدرۀ زرـــوانمـرد چــــــج

 گجن ،غیرتش کـرد با حرص گهی چنگ      ،ند در بدرهصش افگحر گهی

 م در شکستهه ای غیرت بسر و پ دست     والدپ ـرص  ــاز حــ ،امــجسران

                                                 
 
 بر سر. بــ  
 
 است" خانه"مراد از " خان"ــ  
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 اربی ،را کس ارهبۀ پـــــــــو آن قحر   ار     که سهل است ک ،تاـــــبه خـباز گف

 ردپ  س   ،ک منظردان سرور نیـــــبـــ رد     ب  اره خــباز او را ب  بــرــــــــــدگــ

نجــبـ ،ت او راــــذیرفپـ  راندن ،ا اوام دل هیــچ بـــــــــی کول ی نشاند     ـه ک 

 راقع ک ــــــــرشیز آمـــد ز ملبه ت   ن و نفاق     یـک ــــل  ـــــــاهــ  غارۀز بی

 یناندران سرزم ،حکــومت گــرفت رین     با وی قـــ ،چــــو اقبال گـــردید

 ـنده ننهادک ،ـــوبندۀ درــــکه کـ ی دراز     ذشت سالــــبــــرین نیز بگــ
 ازگ 

 ود سیر بودجان خ از که ،سان بدان ود     ر بکیب الــــــــــــــسیمتن ط سک  

 سک  از کجا وز چه  ک س،که درمان  بس      ود وکرش همین بذ   شب و روز

 به کـنج وثاق ،ــــر از غـــمته پ  نشس اق     س ــرخ سیمـآن گلــ ،یکــــی روز

 تر هره خوناب  ریخـــت بر چی همــ ر     کراق ذ  ــــانــــدر فــــ ،بـــه تنهائی

 دوری فگند ،ریـــکـن و ـان مـــمیـــ ه بخــــت نژند     ک ،دردا : تـهمـی گف

 هیچ یاد ،نز نیارد ز مـــکه هــــرگ هاد     به دست یکـــی بدنـ ،تادمــــــفــــ

 ن استنصیب م ریوزو رنج و خوا ن است     بـــــا رقیب م ،همه عیش او

 افور خوردـک  ،نهن خـــاچو آمد دری ورد     ور خقسقـن۷ ،گفـتی انهخــ در آن

 نینچ یـج و دردـــرنـــ ،سک  مبیناد  نین     ام مردی چــنــ ،م کندـــــگ خـــدا

 دیـامم شقـم  10 ،انرابات کاشـــــــخــ دی     که دوران به کامم ش ، چه بودی

 فتمیکسی خ زیــــر ،لحظه رـبه هــ تمی     فـخـــاشاک ره ر   ،ن کــوچهادر

می  و یا کــــرد  
11
 پر ز تیر ،ام عبهکه هـــردم شدی ج ر     اسی ،مانانـــــکــتر 

 یار ،ـهرــــــــچـود بـــا بتـــان پریش ار     وشیـــــــه ۀوزینــــــــکه ب ،دمشنی

 ایبه ج ،و آردـــــــــدمت بانرود خ دای     کدخ ،انه بیرون رودچـــو از خ

 نم از بهـر   ،آرد ه ایه بـــوزینکــــ ن     م در شهر   ،ــرمی نیستـــمرا مح

 کسورد اهـم12 ،ـویمـــــر که جـکیز       کسه سازم چــه درمان کنم درد ـچ

 هناز کب ـرمینهــــچــ ،ـودـــــزنی بـ ن     مز 1 گان  بـــاز قح ،ـانهـن خـــادر

 وش کردیک گه یک ب ،های اونسخ ــرده آن آه و درد     ـپس پــ شــــنید از

                                                 
 
 
 شده« پیغور»در پشتو ــ طعنه و سرزنش =  بیغارهــ  
 
 
 فانه=  گازــ  
 
 شهوت را تیز می کندخوردنش نوعی از ماهی، که " سقنقور"ــ   
 
 "سقنقور"ند، برخالف شهوت را خاموش می ک" کافور"ــ  
 
 "کاشکی"یا " چه می شد"؛ یعنی "چه بودی"ــ  
1 
 "خانه و منزل"و  "اقامتگاه"و در معنای " اقامت"اسم مفعول از مصدر ( به ضم میم")قامم  "ــ  
11
 "کردند می"؛ یعنی "کرِدیَم"ــ  
1 
 "همقراغ"و  "ناسب حالم"و " برابر"؛ یعنی "هماورد"ــ  
13
 است" روزگار"درینجا مراد از  و" زمان"مخفف " زمن"ــ  
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 شی  ـدار  ـــبــــدان خانه آمـــد بـــه دلـ ش     ی  ــاله و زار  دلش سوخــــت بر نــ

 از طبیب ،نیچــــــرا درد پنهــان ک ب     ی مستمند غریاـــــک :تـــدو گـفب

* * * 


